
 

 

 
 

2009 

Rapport om samarbeid mellom 

skole og arbeidsdrift i 

kriminalomsorgen 

F O R U M  F O R  O P P L Æ R I N G  I N N E N F O R  K R I M I N A L O M S O R G E N  
2 7 . 1 1 . 2 0 0 9  



 

 

 

 

2 

 

Rapport om samarbeid mellom skole og 

arbeidsdrift i kriminalomsorgen. 

 
FORORD 

 

I etterkant av FOKO-seminaret på Brunstad i 2008, fikk FOKO en henvendelse fra et 

medlem som ønsket at FOKO engasjerte seg i spørsmål knyttet til samarbeidet mellom 

skole og arbeidsdrift. 

 

Styret diskuterte henvendelsen og besluttet å nedsette en arbeidgruppe. Gruppens  

mandat var å drøfte samarbeidsområder mellom skole og arbeidsdrift. Muligheter for  

videreutvikling skulle identifiseres sammen med eventuelle begrensninger. 

 

I FOKOs lille trykksak «Kort historikk.Vedtekter.Rekommendasjon» finnes følgende 

hovedpunkt i en liste over grunner for å starte forumet: 

 

«Det er behov for ein møtestad for alle som er opptatt av problemstillingar knytta opp mot 

opplæring i vid forstand. Det er nødvendig med samarbeid på tvers av yrkesgruppene for å 

kunne arbeide profesjonelt.» 

 

Rapporten du nå har i hendene, er et håndfast bevis på FOKOs vilje, den gang som nå, til å 

være en bidragsyter i arbeidet for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift i 

fengselet. 

 

Rapporten viser til at viktigheten av samarbeid skole og arbeidsdrift understrekes i sentrale 

dokumenter, den sier hvordan samarbeidet kan organiseres og den sier også noe om 

hvilke utfordringer man kan møte i samarbeidet. 

 

I beste FOKO-ånd er rapporten ikke et bestillingsarbeid fra byråkrater, men et dokument 

utarbeidet på oppfordring fra FOKOs egne medlemmer . 

 

Vårt håp er at rapporten inspirerer til og resulterer i flere og bedre opplæringsmuligheter 

under soning. 

 

Styret i FOKO takker arbeidsgruppen under ledelse av Tore Kjemperud for et 

eksemplarisk raskt og ryddig arbeid. 

 

 

Skien, november 2009 

 

Vigdis Fosheim 

leder av FOKO 
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Sammendrag 

 

 

 

Utvalget har tatt utgangspunkt i føringer som er gitt i stortingsmeldinger, handlingsplaner 

og rundskriv. Her presiseres det klart at arbeidsdriften i fengslene skal være med på å gi 

innsatte opplæring/relevant yrkeskompetanse. 

 

I arbeidet med rapporten har utvalget besøkt en rekke fengsler. Vi har sett gode eksempler 

på konstruktivt samarbeid mellom skole og arbeidsdrift, men vi har også sett at samarbeidet 

enkelte steder fungerer dårlig, eller ikke eksisterer i det hele tatt. Og vi har sett at et 

systematisk samarbeid vil gi gode opplæringsarenaer. 

 

Utvalget har i rapporten beskrevet hvorfor skole og arbeidsdrift bør samarbeide, hva det kan 

samarbeides om og hvilke utfordringer vi står overfor når det skal innledes et samarbeid.  

 

Under punktet hvorfor vi skal samarbeide har vi trukket ut vesentlige punkter fra 

styringsdokumenter og andre momenter som gruppen har kommet frem til. 

 

Under kapittelet hva vi kan samarbeide om har vi beskrevet konkrete eksempler fra noen 

fengsler. 

 

Hva er viktig og hvilke utfordringer kan man møte ved å innlede et samarbeid: 

 

I de foreliggende styringsdokumenter beskrives klart viktigheten av samarbeid. Skal den 

enkelte innsatte få muligheter til reell kompetanseheving, må alle gode krefter i fengselet 

spille på lag og samarbeide i opplæringsarbeidet. 

 

Et slikt samarbeid kan ofte by på praktiske og økonomiske problemer. Dette har utvalget 

berørt i avsnittene ”organisatoriske utfordringer” og ”utfordringer relatert til samarbeid.”  

Spesielt vil utvalget peke på viktigheten av at samarbeidstanken blir innarbeidet på alle 

nivåer i kriminalomsorgen. Og det er viktig at KSF og regionene stiller klare krav til at 

samarbeidet gjennomføres. Det må gå klare føringer på dette i alle ledd innenfor 

kriminalomsorgen.  

 

Overfor skolemyndighetene må det også stilles krav om tydeligere prioriteringer og 

rapporteringskrav. 
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Mandat : 

Denne rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som er nedsatt av Forum for 

opplæring innen kriminalomsorgen (FOKO) 

 

Arbeidsgruppens mandat er å finne fram til samarbeidsområder mellom arbeidsdriften og 

skolen i kriminalomsorgen. De skal også se på mulighetene for å utnytte skolens og 

verksdriftens kompetanse slik at en kan få flere yrkesrettede opplæringstilbud for de 

innsatte. 

 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 

Tore Kjemperud, gruppeleder - Verksmester,  trevareverkstedet på Ringerike fengsel.  

tore.kjemperud@kriminalomsorg.no  tlf. 32 11 35 63/ 92 42 65 85 

Per Sneeggen - Inspektør,  Brundalen videregående skole avd. Trondheim fengsel.  

per.sneeggen@stfk.no  

Jørn Andreassen -Verksmester,  bilverkstedet på Berg fengsel 

jorn.andreassen@kriminalomsorg.no  

Arnfinn Eduardsen - Verksbetjent,   kjøkkenet på Ullersmo fengsel 

arnfinn.eduardsen@hebb.no  

Leif Lyngstad - Avdelingsleder,  Hjalmar Johansen videregående skole avd. Skien fengsel 

leif.lyngstad@t-fk.no  

 

Arbeidsgruppens medlemmer representerer ulike yrkesgrupper og utdanningsbakgrunn. På 

de fem anstaltene som er representert i gruppen er det store individuelle forskjeller i 

hvordan samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift fungerer. Rapporten belyser derfor dette 

området på en bred måte. Rapporten ønsker å vise hva som er gjort på dette feltet, samtidig 

som den vil peke på hva som kan og bør gjøres. 

 

Det er et uttalt mål for kriminalomsorgen å gi innsatte et så godt arbeids- 

og opplæringstilbud som mulig. 

 
 

På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen  laget sin egen visjon for arbeidsdrift og skole 

 

 

Arbeid og opplæring, mot samme mål. 

Arbeidsdrift og skole, sammen mot målet. 

mailto:tore.kjemperud@kriminalomsorg.no
mailto:per.sneeggen@stfk.no
mailto:jorn.andreassen@kriminalomsorg.no
mailto:arnfinn.eduardsen@hebb.no
mailto:leif.lyngstad@t-fk.no


 

 

 

 

6 

 

Hvorfor bør skole og arbeidsdrift samarbeide?  

 

Denne rapporten tar utgangspunkt i fire dokumenter som er grunnlaget for at man bør 

samarbeide. Disse dokumentene er.  

St.meld.nr.37, 2007-2008, Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere 

samfunn 

St.meld.nr.27, 2004-2005, Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen "Enda en 

vår".  
Kriminalomsorgens arbeidsdrift, strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 

2005- 2008 

Rundskriv G-1/2008 Forvaltningssamarbeid mellom opplæringssektoren og 

kriminalomsorgen. 
 

 

Gruppen ønsker å trekke frem følgende vesentlige momenter fra disse styringsdokumentene og 

andre momenter som gruppen har kommet frem til. Det er nødvendig å få til et tett og godt 

samarbeid: 

 

 for å kunne gi innsatte et bedre yrkesrettet opplæringstilbud.  

 

 for å gi et bredere tilbud som gir innsatte større valgmulighet ut fra den enkeltes behov. 

 

 for å gi muligheter for flere og mer varierte tilbud. 

 

 for å kunne gi innsatte dokumentasjon for all opplæring de deltar i. 

 

 for å måle realkompetanse, noe som øker innsattes motivasjon for opplæring. 

 

 for å gi større mulighet for å drive med entreprenørskap. 

 

 for å få en helhetstenkning rundt den innsatte. 

 

 for å fokusere på at målet med alle ansattes arbeid er å gi innsatte en bredere 

kunnskapsplattform etter soning. 

 

 for lettere å kunne tilfredsstille ønsket om å få innført normalitetsprinsippet i arbeidsdriften/ 

skolen. 

 

 for å bedre innsattes kvalifikasjoner for arbeidslivet etter løslatelse og lettere få til tilpasset 

aktivisering av innsatte. Dette er også viktig for å legge til rette for et liv uten kriminalitet 

etter løslatelse. 

 

 for å få til en mer kvalifiserende arbeidsdrift som kan inngå som en integrert del av 

rehabiliteringsarbeidet i fengslene, for eksempel i form av lærlingkontrakter. 

 

 for bedre å benytte fengselet som lærebedrift for den praktiske delen av utdannelsen. 
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 for  å starte elevbedrifter, hvor den innsatte jobber i alle deler av arbeidsprosessen fra 

produksjon, markedsføring, salg og regnskap 

 

 for lettere å tilby fagutdanning når skolen kan bistå med teoriundervisning. Dette vil hjelpe 

verksbetjentene i forhold til opplæringsløpet. 

 

 for lettere å tilby praksiskandidatopplæring. 

 

 

 

Faste samarbeidsrutiner om de oppgavene som er listet opp ovenfor, vil ha betydning for 

ansatte: 

 

 Vi får bedre utnyttet den kompetansen vi har. 

 

 Vi får styrket vår egen faglige utvikling til fellesskapets beste 

 

 Verksbetjenter/ instruktører kan utføre fagkonsulentarbeid 

 

 Vi kan videreutvikle muligheten for realkompetansevurderingen av innsatte. 

 

 Samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole vil være ressursbesparende både for skolen og 

kriminalomsorgen.  

 

 Gjennom forpliktende samarbeid skaper vi bedre forståelse for hverandres arbeidsoppgaver 

og fagfelt. 

 

 

 

Hva kan man samarbeide om? 

 

Informasjon:  

 Servicetorg med forskjellige stands, med representanter fra interne og eksterne 

samarbeidspartnere for å informere innsatte om tilbudet som finnes for utdanning og arbeid, 

samt i forhold til muligheter utenfor anstaltene. Dette skal være et ledd i 

normalitetsprinsippet.  

 Utarbeide felles brosjyrer og plakater til bruk når informasjonen gis. 

 Gi nye innsatte informasjon om tilbudene i anstalten for eksempel en infopakke på 2 timer. 

 

Kartlegging : 

 Kartlegging bør gjøres så tidlig som mulig når innsatte kommer inn i anstalten og det bør 

bare være en gang slik at innsatte slipper å gå gjennom dette flere ganger i løpet av 

soningen. 

 Kartlegging av innsattes grunnleggende kunnskaper for å plassere innsatte på riktig sted i 

anstalten, dette gjelder ved plassering ut på avdeling ved at innsatte som har interesse for å 

jobbe med noe de er flinke til eller ønsker å lære mer om. Noen har kanskje startet på en 

utdannelse før de startet soning av sin dom, eller andre har ønske om å ta en utdannelse 

mens de soner dommen. Unge innsatte, hva kan gjøres for disse?  Hva vil de, hva ønsker 
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de, hva kan de gjøre? Disse bør følges opp spesielt. Utfordringer i forhold til aktivisering av 

”vanskelige” innsatte. Trenger disse et inntjeningskrav, eller trenger de å komme i en fase 

hvor de føler at de mestrer noe?  

Denne kartleggingen bør være obligatorisk. Hvem som utfører dette må tilpasses i hver 

enkelt anstalt. Dette kan være programinstruktører, skolerådgivere, kontaktbetjenter, 

sosialkonsulenter, verksbetjenter eller lærere. Viktig at denne informasjonen følger innsatte 

videre i soningen.  

 

Kartleggingsskjema som er i bruk ved noen anstalter er vedlagt rapporten. 

 

Vedlegg 1.  

Kartleggingsskjema Hønefoss videregående skole avdeling Ringerike fengsel 

 

Vedlegg 2.  

Kartleggingsskjema/ Oppl.plan Brundalen videregående skole avdeling Trondheim fengsel 

 

Vedlegg 3.  

Individuelt tilrettelagt plan for Færder videregående skole avdeling Berg fengsel 

 

Vedlegg 4.  

Kartleggingsskjema for Færder videregående skole avdeling Berg fengsel 

 

 I dette arbeidet kan man benytte seg av NAVs skjema for kartlegging av innsatte eller 

kanskje deler av dette skjemaet. Deler av det NAV har hentet inn av opplysninger om 

innsatte kan muligens også brukes til å fremskaffe disse opplysningene. Dette må ses på 

som en grovkartlegging av innsatte. Før det legges nærmere planer så bør det gjennomføres 

en grundigere kartlegging som gjerne utføres av en rådgiver fra skolen. Når innsatte har 

kommet i arbeid eller skole vil det være fornuftig om lærer og verksbetjent sammen 

planlegger løpet for den innsatte. NAVs egenvurderingsskjema ligger vedlagt bak i 

rapporten.  

 

Inntak: 

Det må legges opp til forpliktende samarbeid rundt inntak av innsatte til arbeidsdrift og eller 

skole. Det bør settes av faste møtetidspunkter til dette arbeidet. 

Et samarbeid på dette området vil skape et bedre tilbud for innsatt og de kan sannsynligvis 

plasseres riktig i forhold til ønsker og muligheter. 

 

Framtidsplaner:  

Det er behov for at framtidsplanene samordnes og at flere fagfelt deltar i utarbeidelsen av disse. 

De arenaer som bidrar til opplæring bør delta i oppsetting av opplæringsplaner for innsatte. 

Andre fagområder trekkes inn i utarbeidelsen ved behov. 

Et samarbeid her vil kunne gi en bedre mulighet for oppfølging av fremtidsplaner ved at alle 

som jobber mot samme innsatt vet hva fremtidsplanene inneholder, og at det dermed blir lettere 

å korrigere retningen underveis og det blir lettere å følge opp. 

 

 



 

 

 

 

9 

 

Individuell tilrettelegging: 

Det bør legges til rette for at innsatte kan velge halv dag i arbeid og halv dag på skole. Dette 

kan være viktig for innsatte som kanskje er litt skoletrøtte eller som trenger å dele opp dagen i 

litt kortere økter av teori og praksis. Man bør være fleksibel i forhold til å tilpasse arbeid og 

skole individuelt til hver enkelt innsatt. 

 

Utsalg: 

Arbeidsdrift og skoleavdeling bør samarbeide om å opprette og drive egne matvarebutikker for 

og ved innsatte.  I åpne anstalter kan innsatte stå for driften av butikkutsalg som både selger til 

innsatte og andre kunder ute i samfunnet.  
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Fagopplæring: 

 

 

Fagopplæring i samarbeid mellom skolen og arbeidsdriften, og i samarbeid med andre 

videregående skoler/ verksteder. Samarbeid mellom åpne og lukkede fengsler bør også utvides 

og gi innsatte mulighet for faglig progresjon.  

 

 

Eksempel på samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og eksterne parter. 

 

 
Opplæringen i kriminalomsorgen krever tverretatlig samarbeid for at innsatte skal få 

muligheten til å skaffe seg den utdanningen han/hun ønsker under og etter soning. Figuren 

ovenfor gir et bilde på hvilke aktører som kan være aktuelle i et samarbeid og hvilke funksjoner 

de kan ha. 
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La oss ta et eksempel: 

En innsatt i et lukket fengsel ønsker å ta fagbrev som møbelsnekker. I eksemplet forutsetter vi 

at det finnes et godkjent opplæringsverksted innen møbelsnekker i fengslet. 

 

Skolen i fengslet går inn og kartlegger den innsatte ut i fra tidligere skolegang og 

arbeidspraksis. Har vedkommende skolegang og/eller arbeidspraksis innen ønsket yrke er det 

aktuelt å foreta en realkompetansevurdering, eller vurdere muligheten for å ta fagbrev som 

praksiskandidat. Det er viktig å huske på at veien fram til et fagbrev er mange. 

 

Etter at kartlegging og en opplæringsplan er ferdig skal kandidaten ha teori og praksis. Det er i 

de fleste tilfeller naturlig at skoleavdelingen tar ansvaret for teorien og arbeidsdriften tar 

praksisen.  

 

Arbeidsdriften vil da fungere akkurat som ut i det ”vanlige” samfunnet som opplæringsbedrift 

med en verksbetjent som instruktør. Å tilby verksbetjenter opplæring i det å være instruktør, er 

etter vårt skjønn viktig både for motivasjon og kvalitet. Dokumentasjon på opplæringen av 

innsatte gjøres i samarbeid med skoleavdelingen, med skolen som hovedaktør. 

 

For å skaffe faglærere i et programfag (yrkesteori), hvis det er behov, kan det være aktuelt å 

samarbeide med en ordinær videregående skole eller fagperson som arbeider i en 

snekkerbedrift utenfor murene. 

 

I all opplæring vil det være snakk om finansiering. En viktig samarbeidspartner i så måte er 

NAV. Gå inn http://www.nav.no/Jobb+og+arbeidsliv for å se hva NAV kan bidra med. 

 

Godkjenning og den praktiske gjennomføringen av selve fagprøven gjøres i samarbeid med 

Yrkesopplæringsnemnda og opplæringskontoret for snekkerfaget i fylket. 

 

 

 

 

http://www.nav.no/Jobb+og+arbeidsliv
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Videregående opplæring: 

For de som arbeider med opplæring er det viktig å kjenne til hva videregående opplæring er, 

hva som kan oppnås av kompetanse og på hvilken måte. Verksbetjenter er i hovedsak ukjente 

med opplæringssystemet og må skoleres om dette. 

Figuren nedenfor viser hovedstrukturen i den videregående opplæringen i Norge. Opplæringen 

består av to hovedretninger, studieforberedende og yrkesfaglig. Disse retningene gir 

henholdsvis studiekompetanse og yrkeskompetanse. De som tar yrkesfaglig retning kan, etter 

2.-året eller etter fagbrev/svennebrev, ta et påbygningsår å oppnå studiekompetanse.  

 

Som figuren viser består den yrkesfaglige opplæringa som hovedregel av 2 år i videregående 

skole og 2 år som opplæring i bedrift. Det er i opplæring i bedrift at samarbeidet mellom skolen 

og arbeidsdriften står sentralt. Verkstedet i fengslet tjener, som ellers ut i samfunnet, som en 

opplæringsbedrift. Når det er sagt, så kan det selvfølgelig også foregå et samarbeid på 

videregående trinn 1(Vg1) og videregående trinn 2 (Vg2), altså på 1, og 2. året i den ordinære 

videregående opplæringa.  

 

I fengslene vil det være nødvendig med et samarbeid mellom skole og arbeidsdrift om 

opplæring på VG1- og VG2- nivå. 
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Forskjellige veier til yrkesfaglig kompetanse. 

Det er flere veier fram til yrkesfaglig kompetanse som vi må kjenne til. Kompetansen 

dokumenteres gjennom et fag- eller svennebrev, kompetansebevis eller praksisbrev. 

 

Som nevnt tidligere gir den videregående opplæringen yrkesfaglig kompetanse med fag- og 

svennebrev etter 2 år i ordinær videregående skole og 2 år i opplæringsbedrift.  

 

Det er også mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i et fag, såkalt 

praksiskandidat. Dette er fastslått i Opplæringslovens § 3 – 5. Kandidater som ønsker å 

fremstille seg til fag- eller svenneprøve etter denne paragrafen, må kunne dokumentere 5 års 

allsidig praksis i faget.  I tillegg må vedkommende ta en tverrfaglig skriftlig eksamen. 

Det er ikke krav om fellesfag (allmenne fag) for praksiskandidater. 

 

Har kandidater skolegang og/eller relevant arbeidspraksis har han/hun, hvis vedkommende har 

voksenrett, rett på å bli realkompetansevurdert i forhold til gjeldende læreplaner. Tidligere 

relevant tilegnet kompetanse reduserer opplæringstiden. Se http://www.vox.no/realkompetanse. 

 

Opplæring på lavere nivå. 

 

Lærekandidat 

En lærekandidat kan inngå en opplæringskontrakt med sikte på en mindre 

omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er 

å nå alle målene i læreplanen, sikter lærekandidaten mot arbeidsoppgaver 

innenfor et begrenset antall mål i læreplanen og en mindre omfattende prøve 

enn fag- eller svenneprøve. 

 

Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få 

utstedt et kompetansebevis. En opplæringskontrakt kan i løpet av læretida endres til ordinær 

lærekontrakt med fag- eller svennebrev som mål. 
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Praksisbrev, er en mulighet for skoleelever som er "skoletrøtte"! 

Opplæring til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring. Ordningen 

innebærer en særlig tilrettelegging av opplæringen med utgangspunkt i gjeldende læreplaner. 

Det spesielle med ordningen er at den tilrettelegger opplæringen med vekt på praktisk 

opplæring de første årene og gir en mulighet til å avlegge en prøve etter to års opplæring. Etter 

disse to årene skal kandidaten kunne oppnå og få dokumentert en yrkeskompetanse som 

arbeidslivet vil kunne nyttiggjøre seg. Kandidaten skal etter denne prøven kunne fortsette 

opplæringen og oppnå full kompetanse innen faget i løpet av ordinær opplæringstid i 

videregående opplæring. Ordningen er i utgangspunktet åpen for alle, men er særlig rettet mot 

de som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring og vil kunne ha nytte av å 

arbeide mot et nærmere mål enn fagbrev etter fire års opplæring. 

 

Korte kvalifiserende, yrkesrettede kurs  

 

Med det menes kurs som er relatert til kompetansemålene i læreplanen for videregående 

opplæring og kurs hvor arbeidslivet/ det offentlige krever sertifisering. 

 

Det kan også dreie seg om korte sertifiseringskurs som gir fagkompetanse innenfor yrket. Disse 

kursene kan holdes av næringslivet. Når ansatte har fått opplæring og blitt sertifisert, kan de 

deretter drive opplæringen selv og gi innsatte sertifisering.  

 

Disse kursene kan være: 

 truckførerkurs  

 sveisesertifikat 

 sveisekurs 

 boltepistol 

 varmebehandling 

 våtromskurs 

 vaskekurs 

 autocad 

 tredreier 

 maskinfører 

 stillasjebygging 

 datakortet 

 photoshop 

 osv. 

Her er det bare kreativiteten som setter grenser 

 

Prosjekt til fordypning. 

Innsatte utplasseres i verkstedet eller hos eksterne aktører og får opplæring i spesialområder 

innenfor faget. Prosjekt til fordypning vil kunne være at innsatte som går på skole arbeider et 

antall timer gjennom skoleåret, f.eks. i verkstedet eller annen aktivitet for å utvikle sine 

kunnskaper på et spesielt område innenfor faget. 
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Dokumentasjon 

Dokumentasjon – her har oppfølgingskoordinator / rådgiver eller en annen som tilføres disse 

oppgavene ved skolen et hovedansvar. Det er viktig å gi dokumentasjon på all kunnskap 

innsatte tilegner seg under soning for at de skal kunne bruke dette etter endt soning. 

 

Det finnes forskjellige former for dokumentasjon og vi nevner noen. 

 

 Vitnemål og kompetansebevis 

 Fagbrev – svennebrev 

 Sertifikater 

 Opplæringsbevis 

 Arbeidsrapport 

 Praksisbrev 

 

Entreprenørskap. 

 

Hva er entreprenørskap? 

 

Entreprenørskap er en undervisningsmetode som er integrert i læreplanen for den videregående 

skolen. Det er ønskelig at dette gjennomføres som et samarbeid mellom skole og arbeidsdrift. 

 

 

 

Definisjon  

”Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, 

identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet 

aktivitet, det være seg sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.” (Strategiplan, Se 

mulighetene og gjøre noe med dem - strategi for entreprenørskap i utdanningen, 2004-2008, 

side 4) 

 

”Definisjonen sier oss hva som er hensikten med entreprenørskap i utdanningen. Det legges 

vekt på både personlige og faglige egenskaper i form av holdninger, kunnskaper, ferdigheter 

og vilje. 

 Entreprenørskap i utdanningen skal legge vekt på de personlige egenskaper og holdninger. 

Legge til rette slik at kunnskap og holdninger en tilegner seg skal kunne brukes til 

verdiskapning, samtidig som en utvikler evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. 

 Entreprenørskap skal gi kunnskaper og ferdigheter til i kunne etablere ny virksomhet. 

Kunne utvikle noe av verdi fra en idé til et ferdig produkt” 

 

(Strategiplan, Se mulighetene og gjøre noe med dem - strategi for entreprenørskap i 

utdanningen, 2004-2008) 
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Regjeringens visjon er: « Entreprenørskap i utdanningssystemet skal fornye opplæringen og 

skape kvalitet og mangfold for å fostre kreativitet og nyskaping.» (Strategiplan, Se mulighetene 

og gjøre noe med dem - strategi for entreprenørskap i utdanningen, 2004-2008, side 1 ) 

De ønsker å føre en politikk som legger til rette for verdiskapning. For å kunne fordele og 

anvende de ressurser vi har, er vi avhengig av å få til produksjon og verdiskapning. Dette kan 

gjøres ved å legge til rette for innovasjon og omstilling. Ved å fremme entreprenørskap kan vi 

skape en god kultur for omstilling og innovasjon i alle deler av landet. (Strategiplan, Se 

mulighetene og gjøre noe med dem - strategi for entreprenørskap i utdanningen, 2004-2008) 

 

Entreprenørskap i utdanningen gir mulighet til å kunne utvikle elevene sine personlige 

egenskaper. Ved å legge til rette for at ungdom og de innsatte skal få tro på egne skapende 

krefter, vise kreativitet, pågangsmot og samarbeidsevne er viktig for at de skal kunne utvikle 

sine personlige egenskaper og på den måten oppleve at de er verdsatt. Det langsiktige 

perspektivet er at de føler at de kan være med på å skape verdier og arbeidsplasser for seg selv 

og andre. Ved å fremme entreprenørskap som en del av opplæringa, vil vi kunne legge til rette 

for en kultur for nyskapning. (Strategiplan, Se mulighetene og gjøre noe med dem - strategi for 

entreprenørskap i utdanningen, 2004-2008) 

 

 

I læreplanens generelle del står det: ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i 

dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er 

skapt”.  (Læreplan generell del) Entreprenørskap i utdanningen vil være med på å sette fokus 

på løsninger og ikke på problemene. De vil lære nye måter å finne løsninger på, og se 

muligheter istedenfor problemer. En må prøve å få fram det beste i eleven. 

 

En viktig motivasjonsfaktor for å ta i bruk entreprenørskap i skolen og i arbeidsdriften er at 

fremtidens arbeidsmarked er under rask endring. Prognosene viser at 70 % av dagens 

virksomheter er borte om 10 år, og 50 % av arbeidsplassene som dagens skoleelever skal ut i, 

ikke finnes i dag. Dette skaper et behov for arbeidstakere med innovative evner og 

ungdommens evner til å skape nye arbeidsplasser. (Fra idé til virkelighet, Ungt 

entreprenørskap, Nordland) 

 

For å få til en helhetlig kompetanse hos de innsatte er det ikke bare kreativitet og nytenkning 

som det bør legges vekt på. Det å fungere i samspill med andre og kunne samarbeide blir nok 

ikke mindre viktig med tiden. Evnen til samhandling og respekt for andres kunnskaper og 

egenskaper blir en viktig kompetanse å ha i framtiden. 

 

Som lærere og verksbetjenter bør vi kunne gi de innsatte et handlingsrom slik at de kan få 

prøvd ut sine egne ideer. Dette gjelder både i teoretisk og praktisk arbeid/øvelser, og ved å se 

verdien av det å skape noe nytt. Ved å bruke entreprenørskap vil elevene kunne føle en indre 

motivasjon til selve prosessen og det ferdige resultatet. Å jobbe med entreprenørskap i 

undervisningen og i arbeidsdriften vil være inspirerende for både elever, lærere og 

verksbetjenter, men kan også bli meget uoversiktlig. Da er det viktig å fokusere på mulighetene 

og ikke på problemene. 
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For at en skal lykkes med entreprenørskap, må det integreres i elevenes og de innsattes 

opplæring gjennom hele utdanningsløpet og i den jobben de gjør på verkstedet. De ansattes 

entreprenørielle kompetanse må økes og det må legges til rette for tverrfaglig samarbeid 

innenfor utdanningsprogrammene. Skoleledelsens og kriminalomsorgens holdning til 

entreprenørskap bør i større grad være positiv og de bør legge rammene bedre til rette både med 

tanke på tidsbruk og etterutdanning. Det må også legges til rette for samarbeid med 

lokalsamfunnet og lokalt næringsliv.  

 

For å få til en god entreprenøriell holdning kan det være av stor betydning å få til et godt 

samarbeid mellom skole, arbeidsdriften i kriminalomsorgen og lokalt næringsliv der det er 

mulig. På den måten får en tidlig i utdanningsløpet kjennskap til hva arbeidslivet forventer av 

elevene den dagen de skal ut i arbeid. Lokalt næringsliv både i byer og i distriktene er også 

viktige støttespillere med tanke på yrkesveiledning. Skal denne bli så riktig som mulig for de 

innsatte, bør nok arbeidsdriften i kriminalomsorgen og de eksterne bedriftene i større grad 

brukes som informasjonskilde ved yrkesveiledning. De kjenner også den teknologiske 

utviklingen for egen næring og kan gi riktig informasjon om hva som kreves av en framtidig 

arbeidstaker. Utviklingen innen bransjene og hva som kreves av både faglig og personlig 

kompetanse. Lokalt næringsliv kan også brukes som samarbeidspartnere for de som faller 

utenfor den ”tradisjonelle skolen”. Ved tidlig å kunne tilby yrkesopplæring til elever og andre 

innsatte i form av utplasseringer som del av ordinær undervisning. De kan også brukes til 

veiledning ved eventuell utvikling av nye produkter. 

 

NHO har engasjert seg i norsk skole, og er en pådriver i forhold til samarbeid skole – 

næringsliv. Dette har medført til at mange skoler har etablert partnerskapsavtaler mellom skoler 

og bedrifter. Avtalen innebærer at partene har lagt opp et fast samarbeid, i den hensikt å gi 

elevene / studentene større innsikt i arbeids- og næringsliv. Samarbeidet skal konkretisere 

arbeids- og næringslivstema i skolens læreplaner og virksomhetsplaner. Målsettingen er å gi 

elevene / studentene en forståelse av næringslivets rolle i samfunnet og et bedre grunnlag for å 

gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. 

 

Kunnskapsløftet harmonerer med entreprenørielle tilnærminger ved at det legges vekt på større 

variasjon av læringsformer og læringsarenaer i nært samspill mellom skole, kriminalomsorgens 

arbeidsdrift og næringsliv/samfunn enn det har vært i de foregående reformene. Når vi ser på 

læreplanene for våre respektive fagområder, finner vi klare indikasjoner på at det er tilrettelagt 

for en entreprenøriell tilnærming. Det er klare koblinger mellom målene i de forskjellige 

læreplanene for kunnskapsløftet og strategiplanen, St. melding nr.30, 2003 – 2004, Kultur for 

læring og læreplan generell del. (L97) og i Rundskriv G-1/2008 Forvaltningssamarbeid mellom 

opplæringssektoren og kriminalomsorgen. 
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Ulike metoder innen entreprenørskap: 

 

Ungdomsbedrift 

Gründercamp 

Enterprise without borders 

Mystery basket 

Kreative øvelser 

Cambridge eksamen 

Prosjektarbeid 

Temaoppgaver 

Problembasert læring 

Utplassering i bedrift 

Besøk av bedriftsrepresentanter i undervisningen 

Partnerskapsavtaler 

 

Opplysninger om de forskjellige metodene finnes også på Ungt Entreprenørskap sine 

hjemmesider www.ue.no 

 

 

Ungdomsbedrift  

En ungdomsbedrift kan organiseres under skolen eller arbeidsdriften, men aller helst i et 

samarbeid. UB er en av flere metoder i arbeidet med pedagogisk entreprenørskap: 

 En metode som gir innsatte kunnskaper om, erfaringer i og forståelse for nærings- og 

arbeidsliv, samt bedriftsetablering. 

 Det er innsatte selv med veiledning fra lærere, instruktører, verksbetjenter og mentor fra 

lokalt arbeids- og næringsliv som etablerer - driver – avslutter sin egen bedrift, innenfor 

rammen av et skoleår, eller i en tidsbegrenset periode. 

 Forretningsideen utformes av innsatte selv. Dette kan være en tjeneste eller et produkt.  

 Metoden bygger på prinsippet om ”learning by doing”. Den fremmer kreativitet og 

innovasjon og har stor grad av tverrfaglighet, samarbeid og deltagerstyring. 

 Gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming er det fokus på både prosess og produkt.  

 Innholdet i opplæringa og gjennom det den kompetansen man tilegner seg, samt måten man 

velger å organisere dette på, er avhengig av målet. Metoden kan brukes opp mot 

læreplanmål i prosjekt til fordypning, i programfag og fellesfag.  

 En ungdomsbedrift kan videreutvikle eksisterende produkter eller lage prototyper på nye 

produkt, som senere produseres i verkstedene ved arbeidsdriften.  

 

Ønsker man å arbeide målrettet med ungdomsbedrift, er det viktig at både innsatte og ansatte 

får en felles plattform på dette området. Det kan gjøres ved å arrangere kursdager og kreative 

verksted. Gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming med fokus på kreative prosesser og 

ulike faser i metoden ungdomsbedrift kan man lettere få et eierforhold til metoden.  

 

 

 

http://www.ue.no/
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Det vil være viktig at ansatte har et systematisk, planlagt og forpliktende samarbeid. Ved å 

kombinere teori og praksisopplæring, på tvers av tradisjonelle klasserom og verksteder, kan vi 

sammen utvikle innsattes kompetanse. Et lagarbeid mellom innsatte, ansatte i skole og 

arbeidsdrift, og naturlige eksterne samarbeidspartnere.  

 

Eksempel fra Trondheim fengsel  
 

Høsten 2005 startet vi den første ungdomsbedriften - Most Wanted - ved skoleavdelinga i 

Trondheim fengsel, et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom ansatte og innsatte.  Etter hvert 

har det blitt flere ungdomsbedrifter og andre prosjekter med fokus på pedagogisk 

entreprenørskap, både ved Oppfølgingsbasen og Nermarka.  

 

Kråkesølv UB, skoleavdelinga Trondheim fengsel, 2006/ 2007: 

 

Ungdomsbedriften dette skoleåret var satt sammen av elever primært fra Vg1 Design og 

handverk.  Ved etablering av bedriften hadde de en oppstartkapital på kr.5000.- . Dette var noe 

av overskuddet fra fjorårets ungdomsbedrift Most Wanted. Etter hvert har det blitt en tradisjon 

for våre ungdomsbedrifter å gi noe av sitt overskudd til oppstart av nye ungdomsbedrifter. 

Deler av overskudd har også blitt gitt til oppussing av besøksrom og innkjøp av spill og div 

utstyr til boavdelingene ved eget fengsel. Pengegaver er gitt til Visitorforeninga/Røde Kors og 

Forening for fangers pårørende. Forretningsideen til Kråkesølv var smykker i 

kongekjedeteknikk og materialet var sølv og sølv i kombinasjon med andre materialer. 

Opplæringen ble organisert som en del av Prosjekt til fordypning, samt opp mot 

kompetansemål i fellesfag og programfag på Vg1 Design og håndverk. 

Ved oppstarten jobbet innsatte med ulike kreativitetsteknikker fram til den ”gode 

forretningsideen” ble utformet.  De foretok enkle markedsundersøkelser, utviklet prototyper og 

arbeidet med produktutvikling. Andre viktige områder dette året var å skape et eierforhold til 

egen kompetanse. Dette skjedde bla. gjennom at innsatte selv sto for opplæring av nye 

”ansatte” i bedriften.  De utformet organisasjonskart, stillingsinstrukser, visjon og vedtekter. 

Jobbet med ulike markedsføringstiltak, bla. brosjyre og egen hjemmeside og deltok bla. på 

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.  Regnskap ble ført og styremøter både med og uten mentor 

ble gjennomført. Rapporter ble skrevet og sendt til Ungt Entreprenørskap i fylket før kursbevis 

ble utlevert og bedriften formelt avsluttet.  

 

Det innsatte selv gir uttrykk for er at gjennom deltakelse i en ungdomsbedrift opplever de å ta 

del i en hel arbeidsprosess. Fra oppstart med utvikling av forretningside, produktutvikling, 

produksjon, markedsføring, salg, regnskap og til bedriften avsluttes. Videre gir de uttrykk for at 

de har stor innflytelse og medbestemmelse – og at de blir gitt ansvar. Lagarbeid/samarbeid i 

tverrfaglig sammensatte elevgrupper og at metoden er en kombinasjon av teori og praksis – å 

lære ved å gjøre. Det å delta i en ungdomsbedrift kan for enkelte være en positiv forberedelse 

til arbeidslivet etter endt soning, og en treningsarena for livsmestring. For andre har opplæringa 

ført til at løslatte har etablert sitt eget foretak. Vi som ansatte ser at for enkelte innsatte har dette 

ført til bedre selvtillit. Kanskje som et resultat av den gode opplevelse av å mestre/lykkes.  
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Ungdomsbedrift ved Ringerike fengsel 

 

Ungdomsbedrift ved Ringerike fengsel har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt 

mellom skole og arbeidsdrift. Lærer på Design og håndverk har hatt ansvaret for organisering 

av bedriften og de har produsert forskjellige produkter som er solgt på flere arenaer gjennom 

året. Det ble solgt internt på fengslet til både ansatte og innsatte, det var deltakelse på en lokal 

julemesse hvor læreren representerte bedriften. I tillegg ble produktene solgt gjennom vårt 

fengselsutsalg og fakturert fra ungdomsbedriften. Som markedsføring ble det delt ut 

reklamemateriell på forskjellige steder i lokalmiljøet. Verkstedets bidrag har bestått i at 

verksmester på trevare har vært mentor for bedriften og så har bedriften fått overta ordre som 

trevareverkstedet har mottatt fra diverse kunder. Elevbedriften hadde også sitt eget produkt som 

de produserte og solgte til diverse kunder. Blant kundene var også en møbelforretning som 

solgte produktene videre til sine kunder. Når ungdomsbedriften skulle oppløses på slutten av 

skoleåret, så bestemte de innsatte som også stod for den daglige ledelsen av bedriften at 

overskuddet fra driften skulle gis til Ringerike sykehus til tiltak for barn. Dette ble overlevert 

ved en tilstelning hvor direktøren for sykehuset, sammen med 2 avdelingsledere kom til 

fengslet for å motta gaven. De innsatte som hadde vært ansatt i bedriften, var også med på 

denne overrekkelsen. En journalist fra lokalavisen dekket saken og den fikk en fin omtale i 

avisen. Dette samarbeidet inneholdt mye positivt både for innsatte, ansatte på skolen og ansatte 

på verkstedet. Et slikt samarbeid er det absolutt å anbefale at man prøver og det krever ikke så 

veldig store personalressurser, men gir innsatte mye lærdom samtidig som det er sysselsetting. 

Målet med prosjektet er å gi innsatte innblikk i de fleste formaliteter i forhold til det å drive 

egen virksomhet. 

 

 

En tidsbegrensa Ungdomsbedrift - samarbeid mellom skole og arbeidsdrift Trondheim 

fengsel: 

Dette eksempelet er et forslag på en ungdomsbedrift over fire uker for innsatte som er 

sysselsatte på et treverksted, og for innsatte som følger opplæring på Vg1 Bygg og 

anleggsteknikk. Etableringen av ungdomsbedriften kan knyttes til et av programfagene eller 

som et tilbud på Prosjekt til fordypning. Målet med perioden kan være et ønske om å 

videreutvikle et produkt som allerede blir laget på treverkstedet i arbeidsdriften.  

Når dette skal være en del av opplæringa i programfag, er det satt faste rammer for 

forretningsområdet. Dette gjør at det vil være en begrensning i valg av forretningsidè og 

produkt. Parallelt med produktutvikling bør innsatte undersøke hva som finnes i markedet, 

finne inspirasjon og motivasjon, prøve ut, lage skisser og enkle arbeidstegninger, arbeide med 

prototyper, lage forretningsidè, komme med forslag til markedsføring, noe økonomi og 

eventuelt salg.  
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Forslag til tema/ arbeidsoppgaver: 

Uke 1 Presentasjon av problemstilling: Produktutvikling av eksisterende krakk.  Forelesning 

om kontraster i farger, form, materialer og overflate fra ekstern samarbeidspartner. 

Innhenting og inspirasjon fra andre som lager ”kreative krakker”. Skisser og 

tegninger til produkt. På slutten av uka formuleres forretningsideen 

Uke 2 Parallelt med produktutvikling og framstilling av prototyper er det en gjennomgang 

av målgrupper, markedsføring, firmanavn eller navn på produkt og krav til logo  

Uke 3 Prototypen er ferdig og klar for å settes i produksjon. Innsatte må ta stilling til 

salgskanal. Lage en oversikt over økonomi. Kostnader i forhold til inntekt og 

utsalgspris. 

Uke 4 Produksjon. Krakken klargjøres for salg. Oppsummering og refleksjon. 

 

I læreplan for bygg og anleggsteknikk står det bl.a. at opplæringa skal fremme praktisk arbeid, 

arbeidsglede, samarbeid og utvikle elevenes evne til å se sammenheng fra idè til ferdig produkt. 

Helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges. Målet for opplæringa under 

programfaget Tegning og bransjelære er bl.a. at elevene skal kunne tegne enkle skisser, enkle 

plan, detaljer og snittegninger i målestokk. De skal lese, forstå og følge enkle tegninger som 

skal brukes i produksjon. Målene innen bygg og anleggsteknikk legger godt til rette for at 

produktene skal formgis slik at de dekker kundens behov. Gjennom bruk av eksterne 

samarbeidspartnere vil innsatte også få innsyn i et yrke og en bransje.  

 

Ulike varianter av ungdomsbedrift:  

 

Introduksjonsbedrift (I-bedrift): 

 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet en samlet strategi for opplæring 

som er særlig rettet mot innvandrere. Entreprenørskapsopplæring har fått stor oppmerksomhet i 

dette arbeidet. Et konsept er Introduksjonsbedrifter (I-bedrifter), som er tenkt som et 

pedagogisk opplegg for Introduksjonsprogrammet. Introduksjonsbedrift er en problembasert 

læringsmetode hvor deltakerne skaffer seg kunnskap om og erfaring i å etablere bedrift i Norge. 

Samtidig skaffer de seg kunnskap om, kontakt med og innsikt i lokalt næringsliv og offentlig 

forvaltning.  

 

Med den økende andel av utenlandske innsatte i norske fengsler kan Introduksjonsbedrift være 

en måte å organisere opplæringen på. I-bedriftene er bygd opp etter samme modell som 

ungdomsbedrifter og bygger på prinsippet om ”learning by doing”. Opplæringa kan foregå 

både ved skolen og i arbeidsdriften. 

  

Målet med en introduksjonsbedrift innen opplæring i kriminalomsorgen kan være: 

 Gi opplæring i og erfaring med etablering av  

 Gi en arena for praktisering av norsk språk 

 Gi kunnskap om norsk nærings- og arbeidsliv 

 Være en arena for samfunnskunnskapsopplæring 

 Gi deltakerne erfaring med gruppebaserte metoder med tanke på framtidige felles 

utfordringer  
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Ungdomsbedrift som styrking av grunnleggende ferdigheter.  

 

Opplæringa organiseres som en ungdomsbedrift for innsatte som i utgangspunktet er sysselsatt 

ved arbeidsdriften. Målgruppa er lavt utdannet (kun grunnskolen som lengste fullførte 

utdanning) og de har dårlig tilknytting til arbeidslivet. Når vi vet at 70 % var arbeidsledige ved 

innsettelse, er det viktig å gi denne gruppen et opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter, 

samtidig som vi tilrettelegger for en opplæring hvor kunnskaper om, erfaringer i og forståelse 

for arbeidslivet vil stå i fokus.  Innsatte vil ha opplæring/ teori på skolen to dager i uka og 

praksis/ produksjon ved arbeidsdriften tre dager i uka. En tverrfaglig arbeidsform som 

kombinerer teori og praksis, kan bidra til å utvikle innsattes grunnleggende ferdigheter.  

De dager hvor innsatte er på skolen arbeides det med prosessen rundt en ungdomsbedrift.  

Gjennom de ulike fasene ved oppstart, etablering, drift og avslutning av egen ungdomsbedrift, 

vil innsatte få opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, muntlig 

kommunikasjon, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. På verkstedene arbeider innsatte 

med produktutvikling og produksjon opp mot valgt forretningside. Det må settes av tid og 

ressurser for et forpliktende samarbeid mellom ansatte fra arbeidsdrift og skole, som er 

involvert i ungdomsbedriften.  Et slikt tilbud vil også gi en bedre utnyttelse av utstyr,lokaliteter 

og av ansattes ulike kompetanse. 

 

 

Gründercamp.   

 

En gründercamp er et tidsbegrenset idéverksted som handler om kreativitet og innovasjon. Det 

dannes tverrfaglige grupper fra skole og arbeidsdrift som får et reelt oppdrag/ problemstilling 

som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget kan være 

produktrettet. 

 

Gruppene får noe bakgrunnsinformasjon som de trenger for å løse oppdraget. Slik informasjon 

kan gis av ansatte eller innsatte med spisskompetanse i forhold til valgt problemstilling eller 

ved å invitere eksterne fagpersoner. Gruppene må samarbeide om å finne fram til den mest 

nyskapende eller innovative ideen. De vil få veiledning underveis i prosessen og de må selv 

innhente relevant informasjon gjennom kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv. Det å 

arbeide sammen i en gruppe med kanskje ukjente innsatte og i tillegg under tidspress kan være 

en utfordring. Det å kjøre et ”kortkurs” i forkant hvor man gjennomgår de ulike kategoriene og 

vurderingskriteriene, foretar en kompetansekartlegging i gruppa, i tillegg til å ha fokus på at en 

”kjøreplan” og delegering av ansvar kan være lurt.  

 

Grûndercamp ved Trondheim fengsel. Et samarbeid mellom ansatte og innsatte ved 

arbeidsdrift og skole. Våren 2009: 

 

Før selve Grûndercampen ble det nedsatt en arbeidsgruppe av ansatte fra skole og arbeidsdrift. 

Gruppa kom fram til følgende problemstilling: 

 

 Utarbeid en flyttbar gassfakkel som tilpasses den private hage/terrasse. 

 Tenk innovativt med tanke på produktet og materialer i ulik kombinasjon. 
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 Målgruppa for produktet må stå i fokus for design. 

 

Problemstillingen tok utgangspunkt i et reelt behov ved mekanisk verksted på arbeidsdriften. 

Vi valgte å organisere dette som en konkurranse mellom gruppene. Følgende kategorier ble 

valgt: 

 Beste plan for markedsføring av produktet 

 Beste logo 

 Beste kombinasjon av materialer og god design 

 Beste håndverksprodukt 

 Beste presentasjon 

 

Etter to intensive dager ble Grûndercampen avsluttet med at gruppene presenterte sin ”svar” i 

de ulike kategoriene for en ekstern jury. En Grûndercamp gir innsatte en mulighet  til å bruke 

seg selv og sin kunnskap i samarbeid med andre. Innsatte og ansatte får være med på helt 

annerledes og kreative dager som kan bli både utfordrende og moro. I tillegg kan dette føre til 

at det blir utviklet nye produkter for produksjon og salg.  

 

 

Entreprenørskapsløype: 

 

En opplæring med fokus på entreprenørskap kan også organiseres som en 

entreprenørskapsløype med ulike poster fordelt gjennom året. Hver post kan ha en varighet på 

1-2 dager. De første postene har skolen ansvar for, mens siste post er et samarbeid mellom 

arbeidsdriften og skolen. Innsatte fra skole og arbeidsdrift kan delta på samtlige poster. 

Post 1 har fokus på Kreative prosesser, hvor innsatte arbeider i grupper med ulike uttrykk 

innenfor musikk, tekst, bilde, skulptur, film og video. Presentasjoner i plenum. Eksterne 

forelesere snakker om ulike måter å bruke kreativitet på. 

Post 2 setter fokus på Markedslære med innføring i markedsundersøkelser, målgrupper, 

markedsføring og ulike mediekanaler.  Her henter vi inn eksterne samarbeidspartnere for å 

visualisere tema.  

Post 3 har fått tittelen Fra utdanning til jobb og starter med en karriereveiledningsdag. Innsatte 

får en orientering om muligheter rundt realkompetansevurdering, ulike veier til fagbrev, 

orientering om inntak og ulike utdanningsveier til høyere utdanning samt en orientering fra 

NAV. På andre dag i post 3 deltar vi i et program som er utviklet av Ungt Entreprenørskap i 

samarbeid med Manpower. Programmet tar utgangspunkt i læreplanmål for fagene norsk og 

samfunnsfag og har fokus på dagens arbeidsmarked, kartlegging av egen kompetanse og 

skriving av CV. Innsatte som har deltatt, får attest etter fullført kurs.  

Post 4 har fått navnet Arbeid og næringsliv. En orientering om oppstart og drift av egen bedrift 

fra ulike grûndere. LO har tema rundt plikter og rettigheter i arbeidslivet og Skatteetaten 

orienterer om sort/hvitt arbeid.  

Post 5 skal innsatte arbeide med metoden ungdomsbedrift i en tidsbegrenset periode, i 

samarbeid med arbeidsdriften og/ eller andre eksterne samarbeidspartnere. I denne perioden vil 

teorier fra de fire første postene benyttes i praktisk arbeid. Post 5 kan også organiseres som en 

Grûndercamp. 
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Prosjekt  

Butikken Børsons Bazar ved Trondheim fengsel: 

  

Børsons Bazar startet som et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim fengsel og Brundalen 

videregående skole i 2006/2007. Ansatt instruktør for Børsons Bazar startet arbeidet med en 

prosjektbeskrivelse og utforming av mandatet. Tidlig i prosessen og i hele planleggingsfasen 

var innsatte sammen med instruktør for Børsons Bazar sterkt involvert med utforming av 

konseptet. Parallelt ble det nedsatt en styringsgruppe med representanter fra hovedskolen, 

inspektør for opplæringen ved skoleavdelinga i Trondheim fengsel, økonomiansvarlig og leder 

for innhold i Trondheim fengsel.  

Børsons Bazar er Norges første selvbetjeningsbutikk i lukket fengsel med høy grad av 

sikkerhet. Butikken er drevet av innsatte for innsatte. Den er organisert etter metoden 

ungdomsbedrift, men pga. høy omsetting (over kr.140.000,- pr. år, som er øvre grense for en 

ungdomsbedrift) er den ikke registrert gjennom Ungt Entreprenørskap, men gjennom 

Brundalen videregående skole.  

Innsattegruppa ”Team Børson” som er ansatt i butikken, er todelt. De fleste følger opplæring på 

Vg1 Service og samferdsel. Gjennom praksisen i butikken, hvor innsatte selv har ansvar i alle 

ledd fra varebestilling til betjening av kunder, blir dette en konkretisering mot kompetansemål i 

programfag. Den praktiske opplæringa kan også være et tilbud i prosjekt til fordypning. Andre 

innsatte har dette som et tilbud gjennom arbeidsdriften og følger ikke teoriopplæring i fellesfag 

og programfag. Børsons Bazar er godkjent lærebedrift. 

 

 

Samarbeid skole, arbeidsdrift og NAV  v/ Ringerike fengsel 

 

Ringerike fengsel har de siste 5 årene gjennomført i alt 6 prosjekter hvor NAV,  

skole og arbeidsdrift har samarbeidet om byggeprosjekter. Disse prosjektene har alle  

vært gjennomført på omtrent samme måte, og hatt 4 kursdeltagere hver gang.  

NAV stiller midler til rådighet for å sette opp kurstilbud til innsatte som deltar på et 10 ukers 

kurs. De får praktisk opplæring med innflettet teori på konkrete byggeoppdrag med et definert 

faglig innhold og opplæringsmål.  

 

Ved Ringerike fengsel ble en komplett enebolig, et besøkshus bygget på denne måten.  

På denne boligen var det 4 -NAV kurs som alle tilførte økonomi til prosjektet. 

Senere er det bygget en mesaninetasje på trevareverkstedet og nytt kontor og møterom til 

verksmester.  

 

I disse prosjektene bidrar altså NAV med penger til instruktør/lærer, skolen bidrar med lærer 

som har med seg de innsatte på kurset, samt at skole bidrar økonomisk til innkjøp av materialer 

til byggeoppdragene og til slutt fengslet som bidrar med en stor del midler for å fullføre 

prosjektene. Når prosjektet er ferdig, får innsatte en dokumentasjon på gjennomført kurs fra 

skolen. For en del innsatte blir kurset også en del av skoleåret og læreplanen`s Prosjekt til 

fordypning - PTF. 

Disse prosjektene har vært svært meningsfylte for deltagerne. Det er konkrete og meningsfylte 

arbeidsoppgaver med mye læring som gir reel kompetanse. 

De får også en positiv kontakt med NAV, som også kan komme til nytte senere.   
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Fremtid for meg. Prosjekt ved Drammen fengsel 

 

Drammen fengsel har et prosjekt som heter ”Fremtid for meg”. Et av delmålene i prosjektet 

innebærer at skole i samarbeid med verksted kjører et kurs som heter ”Å bo”. Skole og verksted 

er administratorer av kurset. Kurset kjøres over tre uker med forskjellige temaer. Som 

bidragsytere til kurset benyttes det interne ressurspersoner i Drammen fengsel, men aller mest 

ressurspersoner fra kommuner og Kirkens bymisjon. Målgruppen  er de innsatte som deltar i 

prosjektet ”Fremtid for meg”, samt andre innsatte som har lyst og som kan ha nytte av kurset ( 

maks 12 deltakere) Det er mottatt muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fra de innsatte, med 

svært gode resultater. ”Fremtid for meg” er et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra følgende 

aktører: Husbanken, kriminalomsorgen, Kirkens Bymisjon, Lier, Drammen og Nedre Eiker 

kommune.  

 

Kompasprosjekt Åna fengsel 

 

Åna fengsel har gjennomført et prosjekt som er relatert til KOMPAS 

Dette prosjektet har gått ut på å gi innsatte kompetansebevis for alt som skjer mens de soner i 

Åna fengsel. Kompas er et arbeid for å styrke rehabiliteringsmulighetene ved Åna og gjøre de 

innsatte bedre forberedt på å gå ut i arbeidslivet ved løslatelse. Dette prosjektet er et prosjekt 

som er tenkt videreført og kan vel ikke ses på som et kortvarig prosjekt, men kanskje mer 

permanent. Det er utarbeidet en rapport om prosjektet som har ISBN nr. 978-82-8217-004-8 og 

den kan sikkert bestilles dersom man ønsker det. 

 

Rapporten har tittelen ”Rett kurs – ut av fengselet.” 

 

 

 

Profilering:  

Det er viktig å profilere sine tiltak for å få til hva man ønsker. Det å drive markedsføring av 

sine prosjekter skaper interesse blant andre som kan tenke seg å starte noe lignende eller det 

kan skape interesse høyere oppover i kriminalomsorgen eller skolesystemet. Områder hvor 

dette kan være interessant å profilere sin virksomhet er: 

 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 

 Samlinger på lands- eller regionsbasis i Kriminalomsorgen 

 Forskjellige tilstelninger i lokalmiljøet for å bidra til økt forståelse for arbeidet 

som gjøres i kriminalomsorgen.  

 Åpen dag i fengslet hvor ”vanlige” borgere får komme inn i fengslet og får 

informasjon om hva som foregår i fengslet. 
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Eksempler på møtearenaer for samarbeid 
Ansvarsgruppe som metode er et tiltak som Berg fengsel har startet, for å skape et bedre 

samarbeid rundt arbeidet med innsatte. 

 

Ivaretakelse av den innsatte 

Innsyn  - forståelse - bedre samarbeid - bedre avgjørelser 

Strukturerer arbeidet 

 

Ansvarsgruppe som metode 

Ansvarliggjør de involverte 

Reduserer mulighet for manipulering 

Reduserer frustrasjon 

Bedrer livssituasjon og utslusing 

 

Deltagere – faste:     Deltagere - ved behov: 

Den innsatte      Fritidsavdelingen 

Kontaktbetjent     NAV – fengslene har egne NAV representanter  

Sosialkonsulent     Helsetjenesten ekstern eller intern 

Arbeidsdrift / skole 

 

Utvidet møte 

Personer som er viktige på møte før løslatelse, evnt. ved behov: 

Representanter fra offentlige instanser utenfor fengselet 

Representanter fra arbeid/skole 

 

Tilrettelegging 

Kontaktbetjenten innkaller til første møte ca. 4 uker etter ankomst til Berg 

Deretter møte ca. hver 3. måned 

Tidspunkt for nytt møte avtales på slutten av møtet 

 

Kontaktbetjentens rolle 

Innkalling til ansvarsgrupper 

Forberedelse & foreløpig saksbehandling i forkant av ansvarsgrupper 

Referatskriving 

Oppfølging og gjennomføring av bestemmelser tatt i ansvarsgruppa 

 

Kvalitetssikring av arbeidet 

Nytt møte fastsettes på slutten av hvert møte, evnt. raskt etter møtet 

Møtene starter med at referatet fra siste møte leses  

Møtene holdes selv om det ikke er problemer, positive tilbakemeldinger er også viktige! 

Alle i ansvarsgruppa kan innkalle til møte ved behov 

 

 

Ansatte ved Berg fengsel mener at det ikke vil være noe vanskeligere å gjennomføre dette i 

andre fengsler og at det ikke er noe som tilsier at det skal være avhengig av fengslets størrelse. 

 

Lærlingkontrakter kan deles mellom anstalten og et verksted ute slik at innsatte kan få et best 

mulig tilbud og opplæring. og dette er et viktig prinsipp for Berg hvor det gjennomgående er 

innsatte som settes i fokus og at forholdene tilpasses hver enkelt innsatt. Det stilles også krav til 
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innsatte om at de skal gjøre noe med sin kriminalitet og dette er et viktig krav for at de skal få 

de tilbudene de får i fengslet.  

 

Ansvarsgruppene gjør at alle som har behov for informasjon, får dette og at alle får samme 

informasjonen. Man unngår at innsatte plutselig forsvinner uten at noen vet om det. Alt tas opp 

i ansvarsgruppa slik at ingenting innvilges uten at det har vært tatt opp i møtet. 

Innsatte får et eierforhold til arbeidet som gjøres. Innsatte står i fokus i dette møtet og det er 

kun en innsatt som er på samme møtet. Viktig å ha en samordnende person som har 

totalansvaret for all aktivitet som skal gjennomføres med innsatte. Dette gjør at ting ikke sklir 

ut og alle får lik oppfølging. 

 

Før innsatte kommer inn i møtet, gjennomføres det en samtale mellom de forskjellige 

ansvarsområder i møtet. Møtet avholdes hver 3. måned, det settes av en fast dag til møtet og det 

gjennomføres flere møter på samme dag. Noen ganger blir det holdt tilleggsmøter. 

Fengselsledelsen må ville dette for at det skal fungere. NAV , Helse og sosialkontorene 

innkalles også på møtene ved behov. Alt av saker innsatte fremmer skal gå gjennom 

kontaktbetjent.  

 
Møtearena i Skien fengsel - Fagteam for metode og innhold 

 

I Skien fengsel har fagteam for metode og innhold fungert som en svært viktig felles 

samarbeidsarena siden 2006. Deltakere: assisterende fengselsleder, driftssjef, seksjonsledere, 

sosialkonsulenter, verksmestre, kjøkkensjef, skoleavdelingsleder, programinstruktører, 

representant for betjentene, fritidsleder, bibliotekar, leder for helseavdeling og prest.  

Møtetid: hver første torsdag i måneden, kl. 12.00 – 14.30 

 

Saksområder: Teamet bruker regelmessig tid på samtaler rundt praktiske spørsmål knyttet til 

aktivitetsplaner/arrangementsoversikter, møteplaner, skoletilbud/ kursvirksomhet, organisering 

av samarbeid mellom verksteder og skoleavdeling, programtilbud, gudstjeneste-/fritidstilbud 

etc. Teamet har satt av tid til samtaler rundt ulike strategidokumenter, kontaktbetjentordningen, 

regionale resultatkrav til metode og innhold, notater om fengselets faglige profil. 

 

Fagteamet har i praksis gitt viktige innspill til de ulike organ der vedtak fattes, og kan også selv 

gjøre vedtak i enkelte saker. Teammøtene bidrar til åpne og resultatorienterte samtaler om et 

felles faglig fokus på soningsinnhold/progresjon. 
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Hva er viktig og hvilke utfordringer kan man møte ved å 

innlede et samarbeid? 

 

Forankring 

 Vi må sammen utvikle en felles forståelse av at det skal jobbes for innsattes beste. 

Samarbeidet må forankres i ledelsen. Ledelsen i skoleverket og i kriminalomsorgen må 

stille krav til et forpliktende samarbeid mellom arbeidsdriften og skoleavdelingene i 

anstaltene. 

 

 De fylkeskommunale fora for opplæring i kriminalomsorgen med representanter fra 

kriminalomsorgen, friomsorgen, fylkeskommunen, regionen, moderskolene, fylkesmannen 

og eventuelt andre må fokusere på et forpliktende samarbeid om opplæring.  

Deltakelse her er viktig for å oppnå resultater og for å få direkte tilbakemelding på det som 

tas opp. Det er også viktig for å få forankring i ledelse – tverretatlig. Det kan være 

nødvendig å opprette arbeidsgrupper for å utvikle samarbeidsprosjekter. 

  

 Det må etableres lokalt samarbeid. Rundskriv G-1/2008 Forvaltningssamarbeid mellom 

opplæringssektoren og kriminalomsorgen, Punkt 6 sier følgende om lokalt samarbeid: 

 

”Fengselet og friomsorgskontoret skal samarbeide med den enkelte videregående skole og 

fagopplæringskontoret som betjener domfelte og innsatte. Det skal etableres rutiner og 

faste møteplasser for samarbeid mellom skoleledelsen og fengsels- og friomsorgsledelsen. 

Samarbeidet omfatter daglig samordning, koordinering og evaluering. Der det er 

hensiktsmessig utarbeides lokale avtaler, gjerne mellom flere etater.” 

 

Felles plattform  

 Det vil være viktig å få med både verksbetjentene og lærerne når man skal etablere et 

samarbeid. Dersom det settes i gang et samarbeid med velvilje bare fra den ene parten vil 

det kunne bli vanskelig å få noe reelt samarbeid. Kanskje kan det lages ordninger med at de 

som ønsker å være med på samarbeid og dermed også ta etterutdanning, vil kunne få 

lønnstillegg som kompensasjon for denne ekstra utdannelsen. 

 

 Det er viktig å avklare hva skolen skal bidra med og hva arbeidsdriften skal bidra med. En 

må sammen se på hvilken nytte de forskjellige har av samarbeidet.  

 

 Det er også viktig at det i forbindelse med at man utvikler et samarbeid tar hensyn til at 

begge parter bidrar i samarbeidet, slik at det ikke blir slik at bare den ene parten driver hele 

arbeidet. Da blir det ikke samarbeid, det blir da en part som styrer driften og den andre kan 

føle seg utenfor, eller kan trekke seg ut fordi det er behagelig når den andre ordner alt. 

 Det må stilles krav til at det etableres felles møtearenaer for de som er ansatt i arbeidsdrift 

og skole. 

 Det bør etableres et utvalg for metode, innhold og arbeidsdrift i hver anstalt som avholder 

faste møter. Deltakere i disse møtene må tilpasses forholdene i hver enkelt anstalt. 
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 Det bør legges opp til sambruk av lokaliteter, noe som gir større fleksibilitet, bedre 

ressursutnyttelse, og en fysisk ramme som gjør samarbeid lettere. Sambruk av programvare 

vil også øke gevinsten i forhold til en felles plattform. 

 Det må skapes et fellesskap mellom skole og arbeidsdrift slik at de blir en samlet gruppe 

som jobber med innsatte under mottoet 

 

 Arbeid og opplæring, mot samme mål. Arbeidsdrift og skole, sammen mot målet. 

 

Kompetanseheving 

 Hvert fengsel må lage sin egen plan for hvordan kompetanseheving av ansatte 

verksbetjenter skal gjennomføres.  Disse må lages på bakgrunn av en sentral føring for å 

skape likhet i de forskjellige anstalter.  Denne sentrale føringen bør komme fra KSF og 

være et minstekrav til alle anstalter som har arbeidsdrift. Det må dokumenteres at fengslene 

faktisk gjør dette arbeidet.  

 

 Det må legges til rette for pedagogisk opplæring eller annen kompetanseheving av 

verksbetjenter for å kunne drive opplæring av innsatte. 

 

 Det må arrangeres felles kurs for ansatte i arbeidsdriften og skoleavdelingen.  

Det er flere regioner som avholder årlige konferanser hvor arbeidsdriften, skolen og NAV 

er deltakere. I region sør er dette gjennomført de siste 6 årene og dette begynner nå å få sin 

form slik den bør være. Det er viktig å få med de yrkesgrupper som skal jobbe sammen mot 

et felles mål for innsatte.  

  

 Det er nødvendig med kurs i realkompetansevurdering både blant verksbetjenter og lærere. 

Dette vil føre til at lærere og verksbetjenter får bedre læreplanforståelse og bedre kjennskap 

til ulike opplæringsløp, noe som er viktig for at begge grupper kan foreta 

realkompetansevurdering som fagkonsulenter.  

 

 Det bør gis instruktøropplæring for ansatte i fengsel og skole. Fylkeskommunen ved 

fagopplæringskontoret holder instruktørkurs. Noen fengsler gjør dette i dag og flere kan ha 

fordeler av å velge en slik løsning.  

 

 Det må gis mulighet til kompetanseheving gjennom hospitering/besøk i andre fengsler og 

eksterne bedrifter.  
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Økonomi 

 

 En må ta hensyn til økonomiaspektet i forbindelse med at det kan bli mindre inntjening i 

arbeidsdriften. Inntjeningskravet må kanskje reduseres, eller det må stilles mer midler til 

rådighet. Det vil være viktig å få en felles forståelse av hva som forventes av inntjening fra 

departementet, KSF, regionene og til slutt hver enkelt anstalt. 

 

 Samlokalisering skole og arbeidsdrift er en viktig faktor i det å få et samarbeid til å fungere. 

Plassering av skole og arbeidsdrift i forskjellige lokaler skaper avstand mellom 

yrkesgruppene og reduserer muligheten for samarbeid. 

 

 NAV er en viktig samarbeidspartner i forhold til finansiering av ulike opplæringstilbud. 

Skoleavdelingen og arbeidsdrift må sammen utarbeide søknader om kurstilskudd.  
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Organisatoriske forutsetninger: 

Strategier som hver for seg er gode fungerer dårlig sammen, og dette er det noen utfordringer 

knyttet til. Strategier for forskjellige arbeidsområder innenfor kriminalomsorgen kan gå på 

tvers av hverandre, og i noen grad stå i direkte motsetning til hverandre. Strategidokumentene 

må bli mer entydige og det må være få, men konkrete mål: 

 

 Resultatrapporteringene må bli klarere: Her utfordres regionene til å komme med føringer. 

 

 KSF må stille krav til regionene på hvordan de ønsker det skal være 

 

 Regionen må stille krav til anstaltene på hvordan ting skal utføres og hva man skal gjøre. 

 

 Strategiplanen for opplæring innenfor kriminalomsorgen fra Fylkesmannen i Hordaland må 

stille krav til hvordan skolene skal samarbeide med arbeidsdriften. Det må stilles krav om å 

avholde møter og det må settes krav til at det utarbeides rutiner for samarbeid med 

fengslenes arbeidsdrift. 

 

 Utlysningstekstene for ansettelser i arbeidsdriften må inneholde informasjon om og krav 

om at det skal drives opplæring av innsatte. 

 

 Verksbetjentutdanningen må videreutvikles gjennom kompetansegivende 

etterutdanningstilbud. En slik kompetanseheving vil være en motivasjonsfaktor for ansatte 

og bidra til økt fokus på arbeidsdriften som opplæringsarena.  

 

 Retningslinjer for overføring fra lukket anstalt til åpen må tilpasses nye rutiner i tråd med 

føringene i Stortingsmelding 37.  

 

 Det bør etableres kontakt med eksterne bedrifter med tanke på utplassering av innsatte 

under og etter straffegjennomføring. 

 

Et strukturert samarbeid gir utfordringer 

 

 Hvordan får vi verksbetjentene motiverte for å drive med opplæring? Noen steder er dette 

kanskje helt enkelt og naturlig, andre steder vil det være en lengre vei å gå. Det er viktig å 

motivere hverandre. Faglig oppdatering, bl.a. i form av sosiale sammenkomster eller 

seminarer, vil være motiverende. Felles ekskursjoner vil også være med på å danne en 

lagånd mellom ansatte. 

 

 Arbeidsdriften i kriminalomsorgen legges opp på forskjellige måter rundt i landet, og en 

problemstilling som kommer opp med jevne mellomrom er forholdet mellom produksjon – 

inntjening – opplæring – sysselsetting. Vår klare mening er at dette kan kombineres. 

Samtidig er det nødvendig å få avklart en gang for alle hva som er viktigst i arbeidsdriften - 

produksjon og inntjening, eller sysselsetting og opplæring. Kanskje dreier det seg rett og 

slett om at man greier å få til en ordning som ivaretar alle disse punktene på en slik måte at 

de ikke er motstridende elementer i hverdagen. 
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 Utfordringer som ansatte i arbeidsdriften også står overfor er et spørsmål om sikkerhet. 

Noen steder ligger det noen føringer på at det ikke går an å få til opplæring på grunn av 

sikkerhetsspørsmål. Er dette noe som er litt gammeldags tenkning eller er det reelle trusler 

som man bare må akseptere? Det kan vel også være lett å bare akseptere disse gamle 

sikkerhetsreglene, fordi man da ikke må ta stilling til å innføre et system for opplæring i 

forhold til ulike mål i læreplanene. 

 

 Dokumentasjon på innsattes opplæring / utvikling må følge innsattes videre ferd gjennom 

soningen og det arbeides vel etter sigende med et system for å ivareta dette i hele 

kriminalomsorgen. 
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Vedlegg nr. 1 

Kartleggingsskjema Hønefoss videregående skole avdeling Ringerike fengsel 

 

UTDANNING 
 

 

 

Navn:……………………………………………… 

 

 

Grunnskole 
 

Når gikk du ut av ordinær grunnskole? ………… 

 

Skolens navn  ………………………………………………………………………………….. 

 

Fullførte du ungdomsskolen?  Ja     Nei           

 

Årsak til at du evt sluttet for tidlig……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Er det ungdomsskolefag du mener du bør fullføre eller ta opp igjen?    

Ja                  Nei    

 

Hvilke fag gjelder det evt?……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Videregående skole 
 
Har du gått på videregående skole?       Ja                      Nei    

                                               

Hvilken skole / hvilke skoler har du gått, og når gikk du? 

       

Skolens navn Kurs Årstall Fullført / 

ikke fullført.  
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Opplæring i fengsel 
 
Har du tidligere hatt opplæring i fengsel?         Ja                        Nei    

 

Kurs / fag / kompetanse Årstall Fullført /  

ikke fullført. 

   

   

   

   

 

 

 

Annen opplæring 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Generelt 

 

Fag / områder i skolen liker du spesielt godt………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fag / områder du synes er vanskelige……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Har du lese- og skrivevansker?………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kan du få tak i vitnemålene dine slik at vi kan kopiere dem her?……………………………… 
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Planer for videre opplæring 
 
Hva slags skoletilbud kunne du evt tenke deg her? ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eksamensplaner for dette året / semesteret …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hvilke langsiktige utdanningsmål har du?……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tilleggskommentarer 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dato……………..                        …………………………..                 ………………………. 
                                                           Innsattes underskrift                      Rådgivers underskrift 
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Vedlegg nr. 2 

Kartleggingsskjema/ Opplæringsplan Brundalen videregående skole avdeling Trondheim fengsel 

 

Opplæringsplan                                                                                   Startdato:               

Brundalen videregående skole                                                                       Oppdatert dato:  

Opplæring innen kriminalomsorgen                                                              Ansvarlig: 

 
Personalia: 
Navn: Personnr.: 

Adresse: 

 

 

 

Telefon: 

Nærmeste pårørende: 

Statsborgerskap: 

 
Dom og soning: 

Gjennomføringstid:  Iverksatt dato:  

Idømte samfunnsstrafftimer:  Dato forventet fullført:  

Antall timer i tiltaket:  
Cellenummer 2/3-tid Hel tid VT 

    

 
 
Tidligere utdanning: 
År Skole Linje/program Bestått Merknader 

  Grunnskole  Fullført 

     

     

     

 
Kurs/sertifisering: 
Tidsrom/var.het Arrangør Kursnavn Bestått Merknader 

     

     

     

     

 

Tidligere arbeidserfaring: 
Tidsrom/omfang Arbeidsgiver Type arbeid Attest Merknader 

     

     

     

     

     

 
Interesser/hobbyer: 
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Realkompetansevurdering: 

 
 
 

 
Opplæringsrett: Status: 
Ungdomsrett Voksenrett  Elev Deltager Privatist Praksiskandidat 

       

 

Opplæringsplan: 
 
Hovedmål:  

 

 

År Delmål 

  

  

  

  

 

Tilrettelegging: 

 
 
 
 
 

 
Eventuelt: 
 

 

 

 

 

Eksterne samarbeidspartnere: 
Etat/Navn/Tlf. Hensikt 

  

  

  

  

 
 
 
Kopi leveres til:       Ført inn på WisWeb dato: 
Kontaktbetjent 
Faglærer       …………………………………………………………… 
Eleven                 Underskrift 
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  Kriminalomsorgen 

 
 

INDIVIDUELT TILRETTELAGT PLAN 
for opplæring 

 
 

NAVN: 

 
 
 

 
Fødselsnr.: 

 
Hjemkommune:  

 
Forventet løslatelse: 

 
Planen ble sist justert:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg nr. 3   

Individuelt tilrettelagt plan for Færder videregående skole avdeling Berg fengsel 
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TIDLIGERE DOKUMENTERT FORMELL KOMPETANSE 

Tidligere yrkeserfaring: 

(Ta gjerne med tidsperioder.) 

 

 

 
 
 

Tidligere skolegang/realkompetanse: 
 

 
 
 

 

LANGSIKTIGE MÅLSETTINGER I FORHOLD TIL 

OPPLÆRING 

 
Målsettinger og ønsket sluttkompetanse: 
 
 
 
 
 
 
 

I samarbeid 
med: 

Planlagt tid for målgjennomføringen: 

 
 
 
 
 
 

I samarbeid 
med: 

 
 
 
 

Planlagt soningsløp i forhold til  
målgjennomføring: 
(Evnt. overføringer eller friomsorg etter løslatelse.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid 
med: 
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KORTSIKTIGE MÅLSETTINGER 

 
Delmål eller moduler hentet fra læreplanen, evt. andre 
målsettinger: 
 

  
 

  
 
  

 
  

 
 

I samarbeid 
med: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planlagt tid for målgjennomføring: 
(For eksempel forventet eksamensdato, avslutning av moduler 
etc.) 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

I samarbeid 
med: 

 

METODER 

Planlagte metoder: 

 
 Bør det realkompetansevurderes? 

 
 Planlagt teoriundervisning 

 
 Planlagt praktisk opplæring 

 
 Evt. selvstudering/frigang 

 
 Evt. innleide tjenester 

 
 Evt. andre kombinasjoner 

 
 
 

Ansvar: 
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SOSIALE UTVIKLINGSMÅL 
 

Egendefinerte utviklingsmål: 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
 

I samarbeid 
med: 

 
METODER 

 
Planlagte metoder: 

 
 Planlagte samtaler vedrørende bestemte utfordringer  

 
 Planlagte observasjoner med avtalt tid for tilbakemelding 

 
 Bruk av dagbok (skrives av innsatte eller ansatte) 

 
 Bruk og inngåelse av kontrakter  

 
 Ekstern hjelp som ADHD utredning/DPS eller annet 

 
 Annet 

 

Ansvar: 
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 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE  

 Videregående opplæring i Vestfold 

 Opplæring i kriminalomsorgen 

 

Registrering – yrke/utdanning 
De siste årene har det skjedd store forandringer på hvilke muligheter og 
hvilken rett den enkelte har til å få seg utdannelse. I følge Opplæringslova og 
Straffegjennomføringsloven har du de samme rettighetene under en soning 
som andre samfunnsborgere. Vi ønsker med dette skjemaet å registrere alle 
innsatte ved vårt fengsel for å ha en oversikt over de som innehar slike 
rettigheter. Vi håper du fyller ut dette skjemaet. Ta gjerne kontakt med 
skolen for å få mer informasjon. 
 

PERSONALIA 

Navn: 

Fødselsdato: 

Hjemkommune: 

Nasjonalitet: 

 

SONING 

Sitter du på dom eller i varetekt? (sett X) 

Varetekt: Dom: 

Forventet løslatelsesdato: 

Var du under utdanning eller i arbeid når du startet soningen? (sett X) 

Skole: Arbeid: Ingen av delene: 

 

SKOLEGANG 

Har du fullført grunnskolen? (sett X) JA NEI 

Har du påbegynt videregående opplæring?  

(sett X) 

JA NEI 

Hvis JA, hvilke? 

 

 

Vedlegg nr. 4   

Kartleggingsskjema for Færder videregående skole avdeling Berg fengsel 
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Har du fullført kurs innen videregående 

opplæring (gk/vk1/vk2/fagbrev)? (sett X) 

JA NEI 

Hvis JA, hvilke? 

 

 

Har du annen type opplæring (kurs, sertifikater el)? 

 

 

 

YRKESERFARING  

Hvilke yrke/yrker har du erfaring fra? (fyll inn nedenfor) 

Yrke/Arbeid Tidsrom Dokumentert Udokumentert 

    

    

    

    

Nb! Det er viktig at du skriver opp all din yrkeserfaring (både ”svart og hvitt”) 

 

HOBBY/FRITID 

Har du andre ferdigheter og interesser (”mekke” bil, språk, musikk, idrett, 

osv)? 

  

 

 

Andre opplysninger som er viktige for skolen? 

  

 

 

Ønsker du samtale med skolen? (sett X)  JA NEI 

 


